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هل �أ�صبح «�أبو بكر البغدادي» على حدودنا؟!

تون�س� :أبعاد
«انتفا�ضة المه ّم�شين»

}د .رفعت س ّيد أحمد
} حميدي العبدالله

تشهد تونس اضطرابات شعبية حادّة في المناطق الجنوبية التي
كانت ش��رارة إسقاط نظام زين العادين بن علي قد انطلقت منها.
وحملت ه��ذه االض��ط��راب��ات ،وفقا ً لتسوية بعض وسائل اإلعالم،
عنوان «انتفاضة المه ّمشين» باعتبار أنّ داف��ع ه��ذه االضطرابات
فقدان فرص العمل .ومعروف أنّ األحداث التي قادت إلى إسقاط بن
علي أيضا ً كان أبرز منطلقاتها االحتجاج على الفقر والبطالة في هذه
المناطق.
ال شك أنّ الفقر عامل حاسم في خلق بيئة مالئمة لالضطرابات،
ويعود سبب ذلك إلى حقيقة أنّ الحكومات التونسية المتعاقبة ركزت
التنمية على المناطق الشمالية ،وأهملت المناطق الجنوبية ،ولهذا
تح ّولت هذه المناطق إلى بيئة حاضنة لك ّل أشكال االضطراب.
وإذا كانت األح���داث التي انتهت بإسقاط بن علي تقف وراءها
جهات إقليمية ودولية كانت تسعى لتجديد شباب النظام التونسي
على قاعدة االرتباط بالغرب وال��والء لسياسته في المنطقة ،فإنّ
دواف���ع «انتفاضة المه ّمشين» غير واض��ح��ة ه��ذه ال��م��رة ،فالنظام
��ي عنه م��ن ك�� ّل األط����راف والمحاور
ال��ق��ائ��م اآلن ف��ي ت��ون��س م��رض ّ
ال��دول��ي��ة الفاعلة ،فالحكومة والبرلمان التونسيان تتمثل فيهما
القوى السياسية الفاعلة ،المستقلة أو المرتبطة بالمحاور اإلقليمية
والدولية ،وإذا ما ت ّم استثناء المنصف المرزوقي فإنّ جميع القوى
تجسد السياسات الخارجية في تونس تستطيع االدّعاء بأنّ لها
التي ّ
حصة في الحكم ،بهذا المعنى ،من الصعب االستنتاج بأنّ جهات
دولية وإقليمية وراء «انتفاضة المه ّمشين»...
نعم ه��ذه االنتفاضة هي تعبير عن ح��ال الغضب واإلح��ب��اط من
السياسات التي ال تزال تتجاهل واقع الفقر والحرمان الذي تعاني
منه المناطق الواقعة في جنوب ال��ب�لاد .ك��ان سكان ه��ذه المنطقة
يعتقدون ب��أنّ التغيير ال��ذي حصل في تونس وإسهامهم الفاعل
في إحداثه ،سوف يدفع السلطات الجديدة إلى إيالء هذه المناطق
أهمية استثنائية والتركيز على التنمية فيها من أجل مكافحة البطالة
والفقر.
أي تغيّر في سياسة الحكومات
ولكن تبيّن أنّ التغيير لم يؤ ّد إلى ّ
الجديدة ،سواء الحكومات التي قادها حزب النهضة ،أو الحكومات
االئتالفية بقيادة حزب «ن��داء تونس» ال��ذي يعاني اآلن من مشكلة
داخلية تمثلت باالنشقاقات في صفوف ه��ذا الحزب على خلفية
قناعة جزء من كوادره وقيادته بعودة السياسات القديمة إلى تونس
بعد ك ّل هذه التغيّرات .بمعنى آخر أنّ «انتفاضة المه ّمشين» دوافعها
اقتصادية واجتماعية ومعيشية وليست دوافع سياسية ،كما كان
عليه الحال في السنوات الست الماضية ،لكن ذلك ال يحول دون
تندس داخل هذا التحرك وتسعى إلى
اإلقرار بأنّ ثمة جماعات قد
ّ
توظيفه لمصلحتها ،على غرار ما فعل المرزوقي ،وقد تستفيد منه
أيضا ً الجماعات المتطرفة وعلى رأسها تنظيم «داعش».

فريق الجبير خرج عن �سيطرته
أهم...
لكنه �أ�شار �إلى ما هو � ّ
خرج وزير الخارجية السعودي عادل الجبير األحد ليستنكر تصريحات
السفير السعودي لدى بغداد ثامر السبهان عن مواقف أطلقها ال تعبّر عن
الموقف الرسمي للمملكة حسب الجبير ،وذلك خالل لقاء جمعه بوزير
الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري في العاصمة البحرينية المنامة على
هامش االجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي  -الهندي.
الخارجية العراقية أبدت امتعاضها من تصريحات السبهان التي مثلت
تدخالً واضحا ً في الشأن الداخلي العراقي ،وخروجا ً عن لياقات التمثيل
الدبلوماسي ،إضافة إلى حديثه بمعلومات غير صحيحة ،فرفض الطرفان
هذا الموقف...
يأمل العراق أال تتك ّرر هذه التصريحات مجدّدا ً في المستقبل ،باعتبار أنها
ّ
تدخل في شؤون دولة ،وال تنسجم مع مهمة «سفير» ،فالسبهان دخل في
المحظور بحديثه عن الميدان العراقي وما له من دقة وحساسية بالمشهد
الذي تحاول الحكومة العراقية ضبطه ،فيقول انّ على «قوات الحشد
الشعبي ،والمعروف انها تحالف من جماعات شيعية مسلحة مدعومة
من طهران ،يجب أن تترك قتال المتشدّدين للجيش العراقي وقوات األمن
الرسمية لتجنّب تصعيد التوترات الطائفية».
كالم السبهان لفت األنظار الى اعتبار بالده طرفا ً في مواجهة الفريق
يصب
الشيعي في العراق ،الذي يعيش تداخالً مفهوماً ،ولكن هذا األمر ال
ّ
فقط في خانة الموقف المتس ّرع من السبهان الذي يدرك كديبلوماسي
أهمية أن ُيحتسب كالمه وان يكون متابعا ً لموقف بالده ،وان يكون مصغيا ً
لتعليمات وزير خارجيته بأق ّل تقدير.
ً
ً
هكذا حوادث وانْ وقعت تعتبر تدخال صارخا من الديبلوماسي
في شؤون الدولة المضيفة ،هكذا احتسبت في لبنان مرارا ً وتكراراً،
خصوصا ً من سفراء غربيين تدخلوا في شؤونه وما زالوا يتدخلون ،لكن
بانسجام مطلق مع حكوماتهم ،فق ّل نظير هذا الخرق والتباين ،ولبنان هنا
فقط للمثال واإليضاح ،أما في حالة السبهان فيبدو أنّ فريق عمل الجبير
يخرج عن سيطرته تماماً ،ويبدو انه ليس في أجواء المواقف المحيطة،
وإذا كانت مواقف الجبير غير مسموعة فهذا يعني انّ مواقف من وراء
الجبير ايضا ً في المملكة التي تشهد انقساما ً هاما ً بين فريقي أولياء
العهد المفترضين محمد بن نايف ومحمد بن سلمان قد تكون واحدة من
مؤشرات الضياع واإلرباك الذي انعكس على مجمل الطاقم الديبلوماسي
او األمني او حتى السياسي في البالد ،فلكثرة الملفات الشائكة ولكثرة ما
تو ّرطت فيه السعودية مثل اليمن وسورية والعراق ومصر ضاع السفراء
وطارت المواقف واختلطت األفكار ،لكن االه ّم هو اعتذار الجبير الذي
يشي بأنّ المملكة ال تريد خلق أزمة جديدة مع طهران التي ستعتبر معنية
بكالم السبهان ،ما ادّى الى االعتذار والتصحيح على وجه السرعة ،علما ً
انّ السعودية لم تهتز لالعتذار بشأن ضحايا بالمئات في كارثة منى،
ولم تعتذر ايضا ً لمشاعر من اهتزت قلوبهم على جريمة إعدام الشيخ نمر
النمر ،ولم تهتم لمهابة رجل دين أعزل.
األه ّم ان ال يفقد الجبير السيطرة على المشهد المقبل في جنيف ،وان
يحتسب كالمه وكالم فريقه باأليام المقبلة التي ستشهد أكبر اختبار لنوايا
الحلول في سورية ،وما سيتبعها من حلول لألزمة العراقية على ح ّد سواء..
السعودية تسارع إلى التوضيح ،فاللعب مع إيران بات مكلفاً!

«توب نيوز»

معار�ضة ببكي وبروح
ـ كثيرون ينتظرون مما سمعوا على لسان جماعة مؤتمر الرياض ما ستخرج
به من موقف تجاه التهديد األميركي المبني على قلق من انهيار عسكري كبير
سيصب لصالح الدولة السورية وجيشها ما لم تقبل جماعة الرياض بما عرض
ّ
عليها.
ـ هل سيذهب جماعة الرياض إلى التصعيد والمقاطعة ألنهم مدع ّوون لإلذالل
بمشاركة سقفها حكومة تحت راية الرئيس بشار األسد ،ودون شروط مسبقة،
وبوفد ال مكان فيه لعلوش ومن مثله ،وال حصرية فيه لجماعة الرياض بتشكيل
وفد المعارضة ،واستبعاد أيّ مك ّون خصوصا ً األكراد؟
ـ لن يتجرأوا وقد جرى اختبارهم من قبل وثبت أنهم وأسيادهم أهل الرياض
األصليين وحكامها يتلقون التعليمات األميركية وينفذونها.
ـ سيبكي جماعة مؤتمر الرياض ويتباكون ويلجأون إلى باريس ويستنجدون
بأنقرة وبعدها سيستمعون لتقييم الرياض يقول لهم إنّ واشنطن تعلم أكثر منا
ومنكم وما تنصح به ليس نصائح بل أوامر.
ـ سينتظر جماعة مؤتمر الرياض أن تنعقد لقاءات مصالحة سعودية إيرانية
تحسن لهم ما يُس ّمى باإلخراج
ويدعون ليل نهار كي تت ّم بأسرع ما يمكن ،عسى
ّ
والهزيمة المشفقة.
ـ معارضة «ببكي وبروح» ،ستبكي وتروح...

التعليق السياسي

*المعلومات الجديدة الواردة من ليبيا تتحدّث عن
وصول أبو بكر البغدادي وعدد من قيادات «داعش»
إلى سرت وقيامهم بالتدريب المسلّح لعمليات طيران
انتحارية ض ّد مصر والجزائر!
*الوثائق تؤكد أنّ داعش المصرية تنوب عن أبي بكر
البغدادي وجماعته اإلرهابية في الوظيفة والدور القائم
على استنزاف الجيش وضرب االستقرار الوطني في
مصر
* الجماعات اإلرهابية تحاول أن تش ّوه ذكرى ثورة
 25يناير ،بأحداث عنف متنقلة لإليحاء بأنّ األمن في
مصر مضطرب وأنها على أبواب ثورة جديدة
* القصة الكاملة ألبي بكر البغدادي تؤكد أننا أمام
إرهابي متنقل ،من المحتمل ج��دا ً أن يأتي إلى حدود
مصر ويهدّد استقرارها ،وم��ن الواجب االنتباه لهذا
الخطر القادم من ليبيا سواء عبر البغدادي أو الجماعات
اإلرهابية األخرى وعددها  45جماعة أشهرها جماعة
فجر ليبيا اإلخوانية المم ّولة من قطر وتركيا!
*تواترت في األيام األخيرة أنباء صحافية وسياسية
مهمة م��ن داخ��ل ال��ع��راق وليبيا ع��ن وص��ول أب��و بكر
البغدادي ،مصاباً ،ومريضا ً إلى ليبيا وتحديدا ً إلى
مدينة (س��رت) المق ّر الرئيسي اآلن لجماعة داعش
الليبية ،وأن��ه قد ب��دأ يتعافى ويعيد ترتيب صفوف
الجماعات المسلحة هناك ،والتي وص��ل عددها إلى
قرابة الـ 45جماعة أشهرها باإلضافة لداعش ،جماعة
فجر ليبيا اإلخوانية التي تحكم طرابلس وتم ّولها قطر
وتركيا ،وأنّ (داع��ش) الليبية قد ب��دأت إثر زي��ارة ثم
إقامة البغدادي بعد سلسلة من التدريبات المسلحة
على نماذج طائرات حديثة الستخدامها في عمليات
انتحارية وإرهابية ض ّد أهداف مصرية وجزائرية على
الحدود ،وفي رواي��ات أخ��رى أنّ ال��ذي تواجد اآلن في
ليبيا هم بعض القادة المتميّزين عسكريا ً ومخابراتيا ً
من قيادات داعش العراقية ،وأنهم قد بدأوا في تدريب
عناصر داعش الليبية على أعمال إرهاب جديدة ومنها
ض��رب مصافي النفط أو السيطرة عليها واستهداف
المصالح واأله��داف المصرية الممتدة عبر 1100كم2
هي طول الحدود المصرية/الليبية.
***
*إنّ أنباء ق��دوم البغدادي إل��ى ليبيا تدعونا إلى
البحث في طبيعة هذه الشخصية وتاريخها الدموي،
والذي نرى بداية أنه هو الذي يؤهّ لها ألن تتح ّول إلى
(أداة دموية متنقلة) وأنه يرجح أن يدفعها إلى القدوم
إلى ليبيا ،وإلى توجيه عمليات إرهاب جديدة ض ّد مصر،
ألنها الدولة الوحيدة في المنطقة التي ال تزال تمتلك
جيشا ً متماسكا ً وقادرا ً على إحباط مخططاتهم اإلرهابية
الهادفة لالستنزاف والتدمير لبنية الدولة المصرية.
إنّ شخصية أبو بكر البغدادي ،وتاريخه الدموي
يؤهله ألن يكون حاضرا ً ليس فحسب بتنظيمه ولكن
بجسده ومخططاته اإلرهابية المباشرة ض�� ّد مصر
انطالقا ً من ليبيا التي تتح ّول اآلن إلى دولة مم ّزقة إلى
ع��دّة دوي�لات أخطرها دولتي (فجر ليبيا) و(داع��ش
سرت) ،فماذا عن تاريخ أبو بكر البغدادى وحقيقته؟

الدموي المتنقل!

يحدّثنا التاريخ أنّ اسمه الحقيقي هو إبراهيم عواد
إبراهيم  ،ولد عام  1971في مدينة سامراء العراقية ،وهو
ينتمي إلى عشيرة البدري.
وينقل تقرير لصحيفة تلغراف البريطانية أنّ البغدادي
حي الطبجي في بغداد وهو في سنّ الـ 18حيث
انتقل إلى ّ
حصل على شهادته الجامعية األول��ى والماجستير من
جامعة العلوم اإلسالمية ثم حصل على الدكتوراه في
القانون اإلسالمي من الجامعة ذاتها في العام .2000
الحي نفسه حتى عام  ،2004وكان
وبقي البغدادي في
ّ
الحي الذي عمل فيه إماما ً
يسكن في غرفة مالصقة لمسجد
ّ
لنحو  14عاماً ،لكنه غادر المنطقة إثر خالف مع باني
الحي.
المسجد وأهل
ّ
ونقلت الصحيفة ع��ن أب��ي أحمد أح��د المصلين في
المسجد في تلك الفترة أنّ البغدادي كان أفضل العب كرة
قدم ضمن فريق المسجد ،وكانت هي الرياضة الوحيدة
التي يمارسها.
وتنقل صحيفة عربية تصدر في لندن عن أستاذ درس
وتخصص
البغدادي على يديه أنّ الشاب لم يكن سلفياً،
ّ
في التجويد ،وال عالقة له بغير التالوة ،في حين تشير
مواقع جهادية إلى حصوله على الدكتوراه في الدراسات
اإلسالمية.
*التحق البغدادي بجماعة التوحيد والجهاد التي
تستلهم نهج تنظيم «القاعدة» ،وكان يقودها األردني أبو
مصعب الزرقاوي ،وكانت تقاتل في محافظة األنبار .وقد

مسؤولية تنظيمه عن الهجوم الذي وقع في مدينة الحلة
وال��ذي نتج عنه مقتل  24عسكري وإصابة  72آخرين.
(يعني قتل عراقيين مسلمين بدال ً من أن يقتل األميركان
الذين قتلوا أسامة بن الدن ،وهو األمر الذي يثير الريبة في
دور وشخصية وعالقات أبو بكر البغدادي باألميركان!)
وتحدّثنا الوقائع التاريخية الدامية لتاريخه أن��ه في
شهرين فقط بين مارس/آذار وأبريل/نيسان  2011أعلن
التنظيم عن مسؤوليته عن  23عملية هجومية في جنوب
بغداد بنا ًء على أوامر أبو بكر.
في  15أغسطس/آب  2011ت ّم تنفيذ مجموعة من
العمليات االنتحارية من النتظيم الذي يديره البغدادي،
وبدأت مجموعة العمليات في مدينة الموصل ونتج عنها
وف��اة  70شخصاً .وتعهّد التنظيم بتنفيذ  100عملية
انتحارية انتقامًا لمقتل ابن الدن.
في  22ديسمبر/كانون األول  2011وقعت سلسلة
ّ
الملغمة ضربت
انفجارات بالعبوات الناسفة والسيارات
كثير من أحياء بغداد نتج عنها مقتل  63شخص وإصابة
 180آخرين .وجاء الهجوم بعد أيام قليلة من انسحاب
القوات األميركية من المنطقة.

عميل بدرجة شيخ مع ّمم!

*هذا ...ولقد ذكرت صحيفة «راديكال» أنّ المستشار
السابق بوكالة األمن القومي وعميل جهاز االستخبارات
ب��ال��والي��ات المتحدة ،إدوارد س��ن��ودن ،ادّع���ى أنّ ق��ادة
وم��س��ؤول��ي تنظيم ال��دول��ة اإلس�لام��ي��ة «داع���ش» تلقوا

من المحتمل جداً �أن ي�أتي البغدادي �إلى حدود م�صر
ّ
ويهدد ا�ستقرارها ومن الواجب االنتباه لهذا الخطر المقبل
من ليبيا �سواء عبر البغدادي �أو الجماعات الإرهابية
الممولة من قطر وتركيا!
الأخرى
ّ
اعتقلته ق��وات االحتالل أواخ��ر عام  2005وسجن لمدة
أربعة أعوام في سجن بوكا في البصرة حيث تع ّرف إلى
أعضاء معتقلين من تنظيم «القاعدة» وانض ّم إليهم .وحيث
يتردّد أنه قد ت ّم تجنيده من ِقبَل المخابرات األميركية وقتها
والتي كانت تحت ّل العراق.
وتقول معلومات وزارة الداخلية العراقية بهذا الصدد
إنّ الدكتور إبراهيم عواد إبراهيم السامرائي «كان يُعرف
بأبي براء وتش ّرب الفكر التكفيري من قادة التنظيم الذين
كانوا معتقلين معه وقتذاك».
*أبو بكر البغدادي – وفقا ً لمؤ ّرخي سيرته  -هو
المسؤول عن كافة النشاطات العسكرية لتنظيم «القاعدة»
في العراق في تلك الفترة ،ووجه وأدار مجموعة كبيرة من
الهجمات والعمليات كهجوم  28أغسطس/آب 2011
على جامع أم القرى الذي أدّى إلى مقتل  6أشخاص من
بينهم خالد الفهداوي .وبعد مقتل زعيم تنظيم «القاعدة»
باالنتقام
أسامة بن الدن في  2011/5/2هدّد أبو
بكر 2011عن
مايو/أيار
العنيف بسبب وفاته .وأعلن في 5

تدريبات خاصة من قِبل أجهزة استخبارات الواليات
المتحدة و«إسرائيل» وبريطانيا ،وذلك في وقت سابق من
بدء عملياتها المسلحة بالعراق وسورية.
وأضافت «راديكال» أنّ الالجئ السياسي في روسيا،
سنودن ،أوضح أنّ أجهزة االستخبارات «اإلسرائيلية»
والبريطانية متو ّرطة في تأسيس ورعاية كافة التنظيمات
اإلرهابية بالعالم ،وذلك في إطار االستراتيجية السياسية
التي تس ّمى «ع��ش الدبابير» ،التي تتبناها ع��دة دول
غربية.
كما أكد سنودن ،أنّ «إسرائيل» تستهدف من تشكيل تلك
الجماعات والتنظيمات المسلحة ،استغاللها في إشعال
الصراعات الداخلية بمنطقة الشرق األوسط ،والذي من
شأنه حماية المصالح «اإلسرائيلية» في المنطقة.
وأوضح عميل وكالة األمن القومي األميركية السابق،
أنّ زعيم تنظيم «داع����ش» ،أب��و بكر ال��ب��غ��دادي ،تلقى
تدريبات عسكرية مكثفة على مدار عام كامل على يد جهاز
االستخبارات «اإلسرائيلي ـ الموساد» ،فيما تلقى خالل

الغرب وعرب روتانا يقودان تركيا �إلى � ّأم المتاهات
} محمد أحمد الروسان*
أعتقد أ ّنه إذا كان السياسيون يختلقون الماضي بشكل غريزي ،ويوظفونه ويو ّلفونه
بعمق ليخدم رؤاهم ويتساوق معها درجة التماهي ،فإنّ رجال المخابرات واالستخبارات
(النخب منهم) يفعلون ذلك بشكل احترافي ومهني وأكثر عمقاً ،والسؤال هنا من يلعب
دور ميدوسا في األسطورة اإلغريقية (ميدوسا إحدى فتيات شريرات ثالث ،شعرها
عبارة عن أفاعي وعندما تنظر إلى الشخص تح ّوله حجارة) رجل السياسية أم رجل
المخابرات؟ أم كالهما؟
الوضع الجيوسياسي في الشرق األوس��ط رمال متحركة وري��اح متغيّرة ،أعمدة
السني في المنطقة تحاول لملمة نفسها ،أو باألحرى التكوكب من جديد في
المعسكر
ّ
الموقف من المسألة السورية والمسألة اإليرانية (االتفاق النووي يدخل حيّز التنفيذ
وأثره المالي عظيم على إيران ،وهذا ما يقلق بعض العرب) وما يجري في اليمن ولبنان
أيضا ً (السعودية ،تركيا ،مصر) والعب الشطرنج المحترف عندما ال يجد العبا ً يوازيه
يلعب مع نفسه ويكون الرابح دائماً ،وكذا الواليات المتحدة األميركية التي ال ترى
محاربا ً يوازيها ،فق ّررت أن تحارب نفسها كي تربح دائماً ،وكي يستم ّر عمل الجيش
واالستخبارات والمصانع الحربية وال��دوالر ،ومجتمعات الميسر والقمار والدعارة
العابرة للقارات والحدود واألزمنة ،واألخيرة أقدم مهنة ومشروع في التاريخ البشري.
قلب وتقليب مفردات التاريخ ولغات وحقائق الجغرافيا من جديد ،من قبل العاصمة
األميركية واشنطن دي سي ،وحلفائها وأدواتها إزاء الفدرالية الروسية وعبر سورية
متفجرة
وأوكرانيا والعراق ،بمثابة صراع مباشر وحرب سياسية ساخنة ودبلوماسية
ّ
في طور التح ّول والتمحور والتبلور وبك ّل اللغات ستقود ،إلى انفجار أمني وعسكري
واقتصادي ،حيث نواة هذا االنفجار سورية ،كون الحرب الحالية المزعومة على عروق
ومفاصل اإلرهاب في الداخل السوري عبر التحالف األميركي (خارج قرارات الشرعية
الدولية) ومعه أكثر من ستين دولة ،هي من ستشعل النواة األولى النطالق هذا االنفجار
األمني والعسكري الشامل المتوقع بين موسكو والغرب ،حيث الفعل العسكري
الروسي المشروع واضح في الداخل السوري ،وقد يحدث التصادم عند صيرورة
اللحظة التاريخية المرج ّوة لكال الطرفين أو لك ّل األطراف ،وتحذيرات سيرغي الفروف
وزير الخارجية الروسي األخيرة حول نوايا أميركا إزاء توسيع الضربات العسكرية
لتشمل مواقع للجيش السوري ،والتي صارت شبه فعل ح ّتى اللحظة تجيء ضمن هذه
السياقات.
الحرب على عروق ومفاصل اإلرهاب في سورية بشكل خاص ،هي إلسقاط سورية
كمدخل إلسقاط روسيا وتقويض توسع مناطق النفوذ الروسية بالمشرق العربي ،مع
االعتراف بأنّ الداخل الروسي يستشعر ومنذ الحدث السوري وبشكل كبير اآلن ،بأنّ
توحشها تحرك بعض من في الداخل
مالمح الفوضى األميركية ونسخ استراتيجيات ّ
الروسي للمطالبة باالنفصال عن الجمهورية االتحادية الروسية.
أميركا عندما خلقت «الداعشية» العسكرية عبر توجيه أسباب إنتاج ظروف بيئتها
في المنطقة خلقت «الداعشية» السياسية ،واألخيرة ضرورة الستمرارية األولى في
فعلها وتفاعالتها ومفاعيلها .واإلرهاب الخيار االستراتيجي لنواة الدولة األميركية،
واإلدارة األميركية كحكومة بلوتوقراطية في الداخل األميركي حكومة األثرياء ،هي
صدى المج ّمع الصناعي الحربي األميركي ،وهي التي تمارس فن اإلقناع باإلرهاب
بالمعنى الرأسي وبالمعنى العرضي ،إنْ لجهة الداخل األميركي ،وانْ لجهة الخارج
األميركي.
تركيا هي الجارة أله ّم دولتين تجري فيهما وعليهما حروب تآمرية بامتياز (سورية
والعراق) ،بفعل أطراف غربية ثالثة بزعامة األميركي وتوجيه ،عبر التشريك معها
(أيّ تركيا) تقاطعا ً وتساوقا ً وتعاونا ً مع األدوات من البعض العربي (عرب روتانا)،
بدعم مجاميع إرهابية محلية واستجالب أخرى إقليمية ودولية ،ظ ّنا ً واعتقادا ً من أنقرة
ومؤسسات حكمها أنّ هناك تشاركا ً في األهداف ،وثمة معطيات ومنعرجات تستدعي
ذلك بفعل ما ُس ّمي بـ«الربيع العربي».
فمن موقع الفاعل لتركيا تأثير وفعل وتفاعل واضح ومفاعيل في ج ّل مجريات الحدث
السوري ومنذ بدئه ،واآلن تدخل بعمق في العراق بعد اآلفاق في الداخل السوري بفعل
الوجود الروسي العسكري المساند للجيش العربي السوري ،ومن موقع المفعول
به تأ ّثرت بعمق وبتفاعل وما زال ذلك في تفاقم من حيث ارتداد اإلرهاب المدخل إلى
الداخل السوري إلى دواخلها ،فصارت مغناطيسا ً جاذبا ً لإلرهاب ،أو هكذا يُراد لها
أميرك ّيا ً ليصار إلى تفكيكها ،فارتدادات األزمة السورية صارت رأسية وعرضيةن ليس
فقط في الجغرافيا التركية وخاصة على الحدود ،بل وفي المؤسسات التركية وخاص ًة
العسكرية واألمنية منها.
فبعد حفلة إصالحات سياسية وقانونية متعلقة بالحقوق السياسية والثقافية
للكرد في تركيا ،ومشاريع تنموية في مناطق األغلبية الكردية في جنوب شرق تركيا
قام بها الحزب الحاكم لح ّل المشكل الكردي ،يخوض حزب العدالة والتنمية التركي
الحاكم اآلن حربا ً عنيفة مع  ))PKKت ّم توريطه بها عبر سيناريو أميركي وغربي
مدروس ومشتق من التو ّرط التركي في الحدث السوري ،وعقابيله على المدى الطويل
وبالمعنى االستراتيجي .ومن شأن ذلك أن ينسف ما قام به الحزب الحاكم من جهود
وعلى مدار سنوات ،بجانب أنّ «داعش» وارتدادات األزمة السورية والمشكل الكردي
عوامل مؤثرة في استقرار تركيا ،ويجيء هذا بسياقات سوء العالقات المرحلي اآلني
(وال أقول اإلستراتيجي) على طول خطوط العالقات التركية ـ الروسية ،والذي زاد من
نسبة االحتقانات الشعبية الصامته في الداخل التركي ح ّتى اللحظة ،وكذلك احتقانات
رسمية داخل مؤسسة الجيش التركي ومجتمع المخابرات واالستخبارات التركي.
الرئيس التركي قال بوضوح إ ّنه ت ّم قتل أكثر من ثالثة آالف مسلح كردي ح ّتى اآلن،

حسنا ً سيدي وبالصميم ،لكن حرب الدولة التركية مع ( )PKKيا فخامة الرئيس
انتقلت من األطراف الحدودية إلى الداخل التركي المحتقن أصالً بفعل التو ّرط بالحدث
السوري ،وهنا تكمن خطورة المجازفة التي تجري اآلن ،الحروب في السابقة كانت
تجري في الجبال الحدودية والمناطق المحيطة بالمدن ،واآلن تجري في المناطق
اآلهلة بالس ّكان على شكل حرب عصابات أو حرب شوارع ،تماثل وتساوق ذلك مع
تط ّورات نوعية في الميدان السوري حيث المشهدية العسكرية ولغة الميدان فعلت
فعلها بالمشهدية السياسية مع الوجود العسكري الروسي الفاعل ،وخاص ًة بعد
إسقاط «السوخوي» الروسية ،وسيصرف ذلك على طاولة السياسة ،ك ّل هذا وذاك قاد
إلى إرهاصات ومخاضات غير مكتملة حتى اللحظة في إنشاء كيان كردي في الشمال
السوري ،وهذا أدّى إلى تعقيدات في الحسابات التركية الكرديّة.
التصعيد السياسي التركي يترافق مع التصعيد العسكري ض ّد المشكل الكردي عبر
 ))PKKمن خالل مطالبة الكرد بهيئة حكم ذاتي في مناطقهم ضمن الدولة التركية ،هذا
يجعل الرئيس التركي يحيلهم إلى القضاء التركي بتهمة خرق الدستور الذي ينص على
وحدة األراضي التركية (المشكل الكردي هو إقليمي أكثر منه محلي ،لكن بسبب المسألة
السورية وجد المحلي مسارا ً له مع اإلقليمي فتشاركا في طغيان متبادل في التأثير)،
ومع تزويد  PKKبالسالح الفاعل عبر الفصائل الكردية السورية المسلّحة ومصادره
متعدّدة ومعروفة للجيش التركي واالستخبارات التركية ،تزامن ك ّل ذلك مع تراجعات
لعصابة «داعش» في العراق وسورية بسبب التشاركية العسكرية الروسية السورية
وفعلها ،وبالتالي من شأن ذلك أن يقود إلى تمدّده في الداخل التركي ،وما التفجيرات
األخيرة في اسطنبول وديار بكر إالّ دليل صحة على ما نرمي إليه.
وما زالت تسعى توليفة الحكم السياسي في أنقرة ،رغم التغيير الحاصل في
المشهدية العسكرية في الداخل السوري والعراقي ،للحصول على دور الالعب على
مستوى المنطقة والعالم ،ضمن مشروعهم السياسي الخاص بهم ،حيث يدخل في هذا
المشروع أجزاء من الشرق األوسط وأفريقيا ،حيث يمضي الزعماء األتراك في خطتهم،
ويؤكد المراقبون السياسيون أنّ الغرب ير ّوج ويدعم هذا المشروع ويحاول أن يوجه
تركيا بشكل أكبر وأعمق في تنفيذه.
حسنا ً كيف نفهم ذلك؟ الدول الغربية فقدت القدرة على أن تكون العبا ً على الساحة
السياسية العالمية ،لذا تحاول أن تستغ ّل دوال ً أخرى لتصل إلى تحقيق أهدافها .أحد
هؤالء الالعبين ،تركيا وفي سياق رغبة الغرب في إحياء اإلمبراطورية العثمانية لجعل
تركيا تنفذ مشاريعهم ،ويدرك الغربيون جيدا ً أنّ تركيا ستستخدم ك ّل الطرق الممكنة
لتصل إلى غاياتها وتحقق مطامعها ،لذا يقومون بتقديم الدعم وخلق حالة من االرتياب
لهذه الدولة لكي يظهروا أنّ تركيا قادرة على الحصول على القوة وفرض الهيمنة.
لكن مسار األحداث اآلن ،يظهر أنّ الغرب وضع لتركيا سيناريو ال يجب أن تتح ّول
وفقه إلى قوة في المنطقة ،وفي الوقت نفسه يجب إضعافها وجعلها تواجه أزمات على
عدة محاور ،حيث يت ّم تصعيد تحركات حزبPKK  المدعوم من الغرب كما أنّ تشديد
تحركات االنفصاليين سيزيد من تفاقم األزمات الداخلية التركية ،ويت ّم دفع تركيا إلى
مزيد من االشتباك العسكري مع دول المنطقة الستنزاف قدراتها وإنفاق مواردها المالية
على األمور العسكرية ،لكي ال توظفها في التنمية والتط ّور ،ويمكن مشاهدة هذا األمر
بشكل واضح من خالل التحركات العسكرية التركية في العراق ،والتو ّرط التركي على
مدار خمس سنوات في سورية وما زال ،مع أنّ أنقرة تدّعي بأن تحركاتها العسكرية
تهدف إلى الدفاع عن مصالحها القومية ،لكن في المحصلة الغرب يسعى لج ّر تركيا
للدخول في هذه النزاعات إلنهاك قوتها العسكرية من جهة ولتزويدها باألسلحة
الغربية تحت مس ّمى زيادة القدرات العسكرية التركية.
نظرا ً لهذه الظروف يمكن القول إنّ الغرب أقحم تركيا في لعبة ظاهرها يحاكي
المصالح التركية ،وباطنها يهدف إلى تدميرها بالكامل ،كما أنّ أنقرة فقدت جراء مسار
األح��داث الكثير من مصالحها على الساحة الداخلية ،وعلى مستوى المنطقة وفي
المستقبل القريب ستخسر الكثير من مصالحها في العالم أجمع إنْ بقيت على ذات
السياسة والنهج.
لم يعد هناك مجال واحد في الدول العربية الهامة لم تصل إليه «المصالح األميركية»:
بدءا ً من المجتمع المدني «المسالم» المليء بالمنظمات غير الحكومية المم ّولة أميركياً،
م��رورا ً بأجهزة االستخبارات والجيش التابعة لتلك ال��دول ،ووص��وال ً إلى صفحات
الفيسبوك للمواطنين العاديين ،وفي خض ّم هذه االنتفاضات المشتعلة في المنطقة،
يتح ّول ك ّل شعب عربي ال يغلق بابه أمام مخاطر التدخل األجنبي إلى جندي يقاتل إلى
جانب أعدائه في حرب غير تقليدية تشنّ عليه.
الواليات المتحدة األميركية تواجه اآلن عواقب أالعيبها الماكرة ضمن ظروف يصعب
السيطرة عليها ،إالّ بتحالف شبيه بتحالف بوش االبن وشنّ حرب جديدة على أبنائها
من الدواعش يأجوج ومأجوج العصر والبرابرة الجدد ،فهي خلقت فيروس «داعش»
ونسخته المتقدّمة خوراسان اآلن ،إلنشاء دولة كوردوستان (إسرائيل الجديدة)
وتقسيم العراق وسورية واآلن تركيا ،عبر فخ إسقاط «السوخوي» الروسية وعبر
المشكل الكردي ،فمشروع تفكيك تركيا قد بدأ ما لم تراجع أنقرة ج ّل مواقفها وسياساتها
التدخلية باألزمة السورية والعراقية ،ومحاوالتها المستمرة بالتعاون مع أميركا وعرب
روتانا لإلطاحة باألسد وحكومته ونظامه وبالنسق السياسي السوري كلّه ،كانت
ّ
بغض الطرف عن اإلسالميين ونشوء «الدولة اإلسالمية في العراق والشام ـ
السبب
داعش».

* محام ،عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية األردنية
www.roussanlegal.0pi.com
mohd_ahamd2003@yahoo.com
Skype: mohammed.alroussan  

تلك الفترة بعض ال��دورات الخاصة بالتعاليم الدينية
واكتساب مهارات الخطابة ،مضيفا ً أنّ البغدادي التقى في
العاصمة األميركية واشنطن في وقت سابق بعد االحتالل
األميركي للعراق (أي خالل الفترة من )2010 – 2004
السيناتور الجمهوري ،جون ماكين ،وذلك قبل لقائه في ما
بعد في منطقة حدودية جنوب تركيا.
*إنّ هذه الشخصية الدموية والصديقة لألميركيين،
يحتمل ج���دا ً أن تنتقل إل��ى أي م��ك��ان ت��ري��ده األج��ه��زة
المخابراتية التي تحركها ،وليبيا ه��ي أح��د األماكن
المرشحة للدور الجديد للبغدادي في تفكيك ما تبقى من
الدول العربية وتحديدا ً مصر والجزائر.

دالالت حضور البغدادي

سواء صدقت المعلومات وكان البغدادي اآلن في ليبيا،
أو لم تصدق ،وأنه ال يزال في العراق ،فإننا نؤكد اآلتي:
أوالً« :تنظيم داع��ش والي��ة سيناء» ينوب اآلن عن
البغدادي ومخططاته الدامية وتحالفاته التاريخية
المريبة مع (الموساد) والـ( ،)C.I.Aوذلك عبر سلسلة
عملياته الدامية في سيناء أو في الغردقة ،واآلن في
المنيب بالقاهرة وأنّ ذات الفلسفة اإلجرامية التي تستح ّل
الدماء ،وتك ّفر اآلخر ،والتي دعا إليها البغدادي منذ العام
( )2004منذ أيام أبو مصعب الزرقاوي ،هي ذاتها األفكار
والسياسات التي يتبعها تنظيم (داع��ش والية سيناء)
وبالتالي سواء حضر البغدادي بجسده أو لم يحضر فإنّ
مجرمي داعش (في مصر وليبيا) يحلون محله ،وينوبون
عنه ،ومن المه ّم جدا ً االنتباه إلى أنهم بمخططاتهم القادمة
الدامية امتداد طبيعي ألبي بكر البغدادي وجماعته في
العراق وسورية ،وأنّ هذا يستدعي من مصر أن تنحاز
وبوضوح إلى الدولة العراقية وحشدها الشعبي ،والدولة
السورية وجيشها العربي ،في مواجهة داعش دون تردّد
أو مجاملة للسعودية ودول الخليج تحديداً .فأمن مصر
القومي أ ْولى وأه ّم من اعتبارات (المال) والنفط!
ثانياً :مع اقتراب ذكرى ثورة  25يناير ،على أجهزة األمن
المضحي وباقي قوى المجتمع المصري
وجيشنا الوطني
ّ
السياسية والدينية ،أن ننتبه جيدا ً إلى أنّ ثمة أعمال
عنف وإرهاب كبيرة ستحدث من أتباع أبو بكر البغدادي
في مصر ،وذلك لكي يش ّوهوا هذه الثورة العظيمة ولكي
ينسبوا لها ولذكراها هذا اإلرهاب الدامي ،وهي بريئة منه
تماما ً ومن هؤالء اإلرهابيين ومن يؤيدهم من العناصر
الشاذة التي تحاول أن تنسب نفسها إلى ثورة  25يناير.
ثالثاً :لقد سبق ،ونصحنا ،ونعيد اآلن النصيحة
بضرورة الضربات االستباقية مصريا ً وعالميا ً وعربيا ً
لهذه الجماعات الداعشية الموجودة في ليبيا والتي
يبعد بعضها حوالى  60كم فقط عن الحدود مع مصر.
هذه الجماعات سوف تتح ّول إنْ لم يت ّم ضربها مبكرا ً
وعبر مخططات دولية واضحة وليس (منتقاة) كما يت ّم
اآلن؛ فإنها ستتح ّول إلى خطر كبير على أمن مصر القومي
وسوف تح ّول الساحل الشمالي (أحد المصادر السياحية
المصرية المهمة والمتبقية) إلى أرض مخترقة وسوف
تستنزف الجيش والقرى السياحية هناك بطريقة دامية،
فلنحذر ولنبدأ المواجهة.
E – mail : yafafr @ hotmail . com

«الثورات العربية»
والقفز فوق عالم الإن�سان
} سالم الربضي*
انّ التح ّوالت المفاجئة التي أوجدتها ما يُس ّمى «الثورات
العربية» أحدثت انقطاعا ً مع التصورات القديمة عن السياسة
والدولة والمجتمع وال��ذات واآلخ��ر واإلرث الحضاري .وما
يزيد اإلشكالية تعقيدا ً والتباسا ً ويجعل الفكر حائرا ً هو
التساؤل الفلسفي التالي:
لماذا إلى اليوم ما يزال الفكر العربي متمسكا ً وال يرى
سوى أطروحة ربط فلسفة السلطة بالقضية اإليمانية،
واعتبار التحرك االجتماعي اإلنساني مجرد قنطرة إلى
اآلخرة؟
فال يجوز االستمرار بالرهان اليوم على استعادة الماضي
الذهبي ،واالقتناع ب��أنّ الماضي ممكنة استعادته ويجب
أن يُستعاد يوماً .إذ أنّ تقييم السلطة وممارستها ال يمكن
البحث عنها في عالم فوق اإلنسان ،فك ّل التفسيرات أكانت
ثيوقراطية أم ميتافيزيقية قد فشلت في الوصول إلى نتيجة
في موضوع البحث عن مصادر السلطة .فالبحث الصحيح
عن مصادر السلطة وممارستها ال يقتضي أيّ نوع من اإليمان
وال يقتضي القفز فوق عالم اإلنسان.
ففي عالم اإلنسان ال وجود لسلطة عليا شاملة تنبثق منها
السلطات وتخضع لها خضوعا ً كامالً ،ووحدانية السلطة في
المجتمع تص ّور ينسجم مع فلسفة السيطرة ،ال مع فلسفة
السلطة .فإذا كان ك ّل ما يرى بسياسات األنظمة والحكومات
العربية هو التخبّط والفساد واغتصاب للسلطة ،ولكن ما ال
يرى هو أنّ ك ّل تلك السياسات وما سوف يليها من تداعيات
لما يس ّمى «ال��ث��ورات العربية» تعكس وتعبّر ع��ن واق��ع
مجتمعنا الماورائي اإللهي محتكر الحقيقة .وفيما إذا أراد
يتوجب عليهم محاربة الفكر
العرب أن ينهضوا ويتقدّموا
ّ
الوجودي العربي التقليدي ،وذلك لسببين:
أوالً :ألن��ه فكر وج���ودي متناقض ق��ائ��م على ثنائيات
تصادمية.
ثانياً :االستمرار في جوهره االدّعاء بقدّريته وبأنه مجتمع
إلهي وصعوبة إج��راء تغيير فيه على الرغم من ك�� ّل تلك
التح ّوالت.
فقواعد الوجود العربي الفكري لتلك الثورات ما تزال تشكل
دستورا ً ال يف ّرق بين األمور الدنيوية واألمور الميتافيزيقية،
وهذا أقرب ما يكون إلى أمر رمزي المقصود منه التأكيد على
الهوية ،وهذا نوع من هوية الموقف ،وهوية الموقف ال تق ّل
أهمية عن هوية الذات في المجتمعات غير الواثقة من ذاتها
حضاريا ً في عالم تكون السيطرة والتف ّوقية للغير.
فاإلعالن على سبيل المثال في دساتير الكثير من الدول
والمجتمعات العربية قبل تلك الثورات وبعدها عن دين
الدولة هو من باب هوية الموقف وال معنى له إال إذا أخذ
رمزياً .فالدين مجموعة أفكار وأحكام معيارية وتعبّدات،
وهو ينسب إلى الفرد فقط وال يستطيع أحد أن يقوم بالتعبّد
سوى اإلنسان الفرد ،بينما الدول هي هيئات اعتبارية .فكيف
يكون للدولة دين وهي شخصية معنوية؟
إذا ً علينا التوسع في نهج الحداثة السياسية وبعض
مقتضياتها ليشمل مواضيع مختلفة ،خصوصا ً الفكر
الثيوقراطي وما يصدر عنه من ثقافة دينية ،عندها يتعقلن
الوجود العربي أكثر فأكثر ،وبالتالي يمكن االنطالق إلى
بناء مستقبل أفضل ،نكون فيه متسلحين برؤية فكرية
جديدة ،تدعو إلى احترام ك ّل آخر ال يشاطرنا نفس الرأي،
وال��ذي يذ ّكرنا باستمرار بأننا ال نملك كلية الحقيقة ،ومن
يدّعي امتالكها حكم على نفسه بالبقاء بعيدا ً عنها .وعلينا
أن نتمنى أن يكون الحنين إلى عصر ذهبي هذه المرة هو
المستقبل اآلتي وليس الماضي الذي انقضى.
فاألجوبة القديمة على األسئلة الجديدة لم تعد كافية
في رسم مالمح المستقبل ،بل على العكس من ذلك باتت
تلك األجوبة عنوانا ً للحائط المسدود التي وصلت إليه هذه
الثورات .فاالتجاه التاريخي لمسيرة الوجود العربي ال يمكن
أن يكون إال باتجاه الحداثة ،وسيتمكن هذا الوجود من أن
صح
يقف على قدميه بعد أن وقف طويالً على رأسه ،هذا إذا
ّ
تعريف االيديولوجيا بأنها وعي مقلوب يقف على رأسه.

* باحث في العالقات الدولية ـ اسبانيا

